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 چکيده

به  یدهکه موجب شکل ردیگیانجام م یآموزش یهاطیدر مح ندهیآ یهاپرورش انسان

باشد  یابه گونه دیمدرسه با یفضا نیبنابرا شود؛یجوامع م یرفتار یوهینوع نگرش و ش

 دیجد یهایبا وجود فناور زیدانش آموزان شود. امروزه ن یکه باعث بهبود رفتار اجتماع

 دمانیدر چ رییباشند. تغ ریپذانعطاف دیبا یآموزش یفضاها تمتفاو یرفتار یو الگوها

ان دانش آموز یشخص یبر فضا تواندیم ریپذاجتماع یفضا کیکالس و به وجود آوردن 

میزان رضایت چینش گروهی دانش آموزان پایه پژوهش حاضر با هدف بگذارد.  ریتأث

نظرات دانش  توجه به با  99-99خردادزارچ درسال تحصیلی51پنجم دبستان مدرسه 

اکثر دانش . یافته های این پژوهش نشان می دهد که استانجام شده  آموزان مذکور

آموزان مذکور از قرار گیری در گروه های کالسی و چینش میز و صندلی ها به صورت 

افزایش یادگیری خود در درسهایی مانند ریاضی و فارسی سبب گروهی لذت می برند و 

 و ... می دانند.

 .یادگیری دانش آموزان، مشارکتی، چینش کالس، ن کليدی:واژگا
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 2سيد عباس زرگرچی، 1فاطمه سرداری زارچ

 .یزدامام جواد)ع(  یارشد موسسه آموزش عال یکارشناس یدانشجو 5
 (.، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی امام جواد)عکارشناسی ارشد معماری 2

 

  نویسنده مسئول:نام 

 فاطمه سرداری زارچ

پنجم دبستان  هیدانش آموزان پا رضایت چينش گروهی زانيم

 99-99یليدر سال تحص خرداد زارچ11مدرسه 

 50/2/5999 تاریخ دریافت:

 2/4/5999 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
کودکی اولین و مهم ترین دوره زندگی آدمی است که در آن برای اولین بار مفهوم خود، طبیعت و روابط اجتماعی در آن 

شکل می گیرد. بر این اساس در هدف گذاری اصلی برای تدوین برنامه درسی ملی نیز به این اهداف برای کودکان پرداخته شده 

ف برنامه درسی به آن باید پاسخ داد چگونگی محیط فیزیکی است که امر آموزش است. یکی از پرسش هایی که برای تحقق اهدا

 )سیده(و پرورش در آنجا رخ می دهد. 

. ودشینم یادیمهم و مؤثر بر رفتار دانش آموزان است که متأسفانه به آن توجه ز اریاز عوامل بس یکیکالس درس  دمانیچ

جوامع وجود آموزش و  نیدر ا یو ترق شرفتیمشخص شد که عامل مهم پ شرفتهیپ یانجام شده در کشورها یهایطبق بررس

و  یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع یتوسعه یبنا ریگفت که آموزش و پرورش ز توانیم نیمند و کارآمد است. بنابراپرورش توان

کرد و عمل ابدیینظام کاهش م یهابخش گریبازده د ستد،ینظام از کار باز ا نیا یهاهر کشور است و اگر هر کدام از بخش یفرهنگ

و  گریکدیدانش آموزان از معلم و از  یفاصله زانیم ها،یکالس درس، صندل دمانیچ ینخواهد داشت. بدون شک نحوه یخوب

 دارد. یادیز اریبس ریدانش آموزان تأث یاددهیو  یریادگی ت،یتسلط معلم بر دانش آموزان در ترب نیچنهم

رد. بگذا ریدانش آموزان تأث یشخص یبر فضا تواندیم ریپذاجتماع یفضا کیکالس و به وجود آوردن  دمانیدر چ رییتغ

 نینه تنها بر رفتار ب یها مؤثر است. رفتار اجتماعاست که بر رفتار آن یاز عوامل مهم یکیدانش آموزان در مدرسه  یشخص یفضا

اصالح  با نیاست. بنابرا رگذاریتأث یو اجتماع یرفتار فرد نیهم یبه واسطه ط،یاز مح نانسا یشهروندان بلکه بر نوع استفاده

گذاشت و افراد، با روابط  ریدانش آموزان تأث یو اجتماع یفرد یبر رفتارها توانیدرس م یهاکالس دمانیمدرسه و چ یفضا

 یطیمح یرهایمتغ گذاردیم ریتأث یاجتماع یاهتیموقع رالعمل انسان دکه بر عکس یاز عوامل یکیرا پرورش داد.  یبهتر یاجتماع

 یرفتار چیه یواقع یایدر دن نی. بنابرامیگذاریم ریتأث زیآن ن یو رو میریپذیم ریتأث طیما به طور متقابل از مح قتیهستند. در حق

ها را به انجام و انسان یعموم یفضاها در یبا به وجود آوردن امکانات توانیم جهیوجود ندارد که فارغ از مکان و زمان باشد. در نت

 کرد. بیکارها ترغ یعدم انجام برخ

ز راه ا یکیکالس درس  طیمح یکیزیف یاست. طراح یریادگی یها طیکننده از مح تیکالس حما طیمح یکیزیف دمانیچ

 یراحدهد که ط ینشان م قاتیرا دارد. تحق یاز مشکالت رفتار یاریاز بس یدارندگنقش باز نیوهمچن یریادگی ندیفرا بهبود یها

 ریاثشود ت ینده که شامل معلمان و دانش آموزان ماستفاده کن فیتواند در رفتار هر دو ط یدرس م یکالس ها یکیزیف

 .[2]باشدذارگ

 دانش یلیتحص شرفتیپبا مدرسه  یزیکیف طیمح نیدار ب یاز وجود رابطه معن یبر مطالعات صورت گرفته حاک یبا مرور

 .[5]آموزان است

 یازهایاز ن یکیاست.  تیاهم انیآموزان شادر کالس، توجه به همه دانش هایصندل دنیطرز چ یهنگام بررس در هرحال،

الس ک یکیزیف ی. چنانچه فضارندیقرار گ معلم خوداست که مورد توجه  نیامخصوصا دانش آموزان ابتدایی آموزان دانش یاساس

سته کا یریبه طور چشمگ زین یمشکالت انضباط ومسائل  زانیاز م دیآموزان باشد، بدون ترداحساس در دانش نیا جادیمشوق ا

 .شودیم

نظرات خود دانش آموزان هم  ،در این پژوهش سعی شده است ضمن مطالعه و استفاده از نظرات و پیشنهادات سایر محققین

 . در رابطه با چینش گروهی در کالس درس بررسی شود

 

 تئوری و پيشينه تحقيق
کالس درس در بهبود  دمانیچ ریتأث یبررس »تحقیقی با عنوان در 5994سال دری طهماسب هیمرضو  یآذر یمیکر ررضایام

درباره  فیتوجه به نکات ظر ند که:به این نتیجه رسید« رشت( یی: دانش آموزان مقطع ابتدا یدانش آموزان )نمونه مورد یریادگی

 یراب یحت یکم یدانش آموزان فضا کهیزمانو  باال ببرد یدانش آموزان را به صورت قابل توجه ییتواند کارا یکالس درس م ی

خود  تواند یکالس م طی. محابدی یم آنها کاهش ییکارا جهیشوند و در نت یم یقرار ینداشته باشند دچار اضطراب و ب ییجابجا
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کاهش  یرابهبود دهد و مشکالت رفتار یریادگیبدهد،  زهیتواند به آنها انگ یم رایان باشد، زدانش آموز یبرا گرید یعلمبه عنوان م

 کند. دایپ

 تیبر تقو یمبلمان کالس نشیچ ریتاث »تحقیقی با عنوان 5999سال  در یقهفرخ یپرچم دیمهش و ناروندید عبدالرحمن

س کال انیآموز در جرامکان حضور فعال دانش نینو سیتدر یهاروش :به این نتیجه رسیدند که «دانش آموزان  یاجتماع تیکفا

آموزش در  ندیموثرند. از آنجا که فرآ یو تیو در رشد شخص دهندیرا م یدر جمع کالس یابیرا فراهم نموده، به او امکان نقش

 یهااز روش کیدر هر  است. اراثرگذ نینو سیتدر یهاموفق روش یدر اجرا زیساختمان مدرسه ن رد،یپذیصورت م یآموزش طیمح

روند  نیشود. ا جادیآموزان و معلم ادانش انیم یشود و ارتباط موثر یدر کالس ط یروند مشخص رودیانتظار م ن،ینو سیتدر

هر  یاجرا یکالس را برا توانیم یمناسب مبلمان کالس یو با طراح طلبدیرا م یخاص یکالس دمانیچ ،یو ارتباط انسان یآموزش

 .آماده کرد نینو سیتدر یهاکدام از روش

 یریادگی شیمبلمان کالس بر افزا دمانیچ ریتاث یبررس »ر پژوهشی با عنواند یسرور یهاد و یگوالن ایرو  عی،طلو میمر

 یکارسطح هم شیدانش آموزان باعث افزا یبر ارتباطات گروه یمبتن دمانیچ :ند کهرسید یجهبه این نت «دانش آموزان یمشارکت

 ت.شده اس یدرس یها تیدر فعال

در  یصندل و زیم دمانیچ ریتاث یبررس »تحقیقی با عنوان در 5994سال  ی درفوالد ینیطوفان حس ی وونوس عبدالله

 مختلف یها تیقابلبه این نتیجه رسیدند که « نینو سیتدر یتوجه به روش ها با دانش آموزان و معلمان یکالس یرفتارها

 یدرکالس ها یریادگیو باالخص  تیفعال ،آموزان و معلمان دانش نوع تعامل و رفتار،یدر رشد اجتماع یو صندل زیم دمانیچ

 نقش دارد. درس

 یم ریتاث یبر فلسفه آموزش میمستقکالس درس به طور طیمح به این نتیجه رسید کهدر تحقیقی ( 5991) پروشانسکی

 ی نماید.را فعال م یگذارد و پروسه آموزش

 تیرعا یدرس و برنامه آموزش موضوع دی، بااکالس ه یدر طراح که در پژوهشی به این نتیجه دست یافت (5991کاملنیا)

ادتر آز گرید یساکت است و برخ ییهاافض ازمندیاز آموزش ها ن یمختلف مناسب باشد برخ یها تیفعال یکه برا یشود به طور

 .است

 

 روش پژوهش 
خرداد منطقه زارچ در این 51که از دانش آموزان دختر پایه پنجم دبستان  است توصیفیروش پژوهش در این مقاله،روش 

 رابطه نظرسنجی شد.

از دانش آموزان مذکور خواسته شد که ابتدا نظراتشون رو نسبت به اینکه در سال تحصیلی گذشته چینش میز و صندلی 

کنند و در ادامه نظراتشون رو با چینش میز و صندلی های کالس به صورت گروهی که سال  های کالس به صورت فردی بوده بیان

 تحصیلی جدید تجربه آن را داشتند بیان کنند.  

 

 یافته های پژوهش 
دانش آموز مذکور درمورد چینش میز و صندلی های کالس به صورت غیرگروهی و گروهی بررسی شد که تقریبا 21نظرات 

تمام دانش آموزان با چینش گروهی که سال تحصیلی امسال تجربه کرده بودند موافق بودند و برای آن دلیل و تجربه خاصی 

اره اش دالیل آنها برای انتخاب چینش گروهی میز و صندلی ها در کالس درسبه چند مورد از اینجا به طور خالصه داشتند که در 

 می کنیم:

 جهینت نیبه بهتر دنیو رس یدر کار کالس یو مشورت و هم فکر یهمکار 

 بهتر درس ها یریادگی 

 شدن استرس و خجالت   کم 

 با نظرات دانش آموزان گروه  ییآشنا 
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 با دوستان خود شتریب ییو آشنا یهمدرد 

 دوستان خود یاز تجربه ها و استعداد ها استفاده 

 بهتر جهیبه نت دنیرس یهمه گروه برا تالش 

 شادتر ینشدن در کالس درس و داشتن کالس خسته 

 کارها یبند میدر تقس یریپذ تیحس مسئول شیافزا 

 در کالس ینظم یشدن ب کم 

 شدن استرس در موقع انجام کار در کالس کم 

 یاز لحاظ درس فیبه دانش آموزان ضع یکردن دانش آموزان قو کمک 

 کردن دوست دایبه پ کمک 

 بودند در گروه مانند مداد و ... اوردهیکه دوستانمان ن یلیدادن وسا قرض 

 و احترام به نظرات همه یگروه نیبا قوان ییآشنا 

 در کالس تیموفق یهمه  گروه برا تالش 

 ،الزم به ذکر است که دانش آموزان مذکور در برخی از موارد هم با چینش گروهی در کالس مخالف بودند ولی در نهایت

خالف م یآنها برا لیبه طور خالصه به چند مورد از دالسودمندی آن را بیشتر دانستند و اجرای آن را بیشتر پسندیدند. در اینجا 

 :میکن یدر کالس درس اشاره م ها یو صندل زیم یگروه نشیچ بودن با

 ِآن گوش داد داشتن هم گروهی خودپسند و مغرور که همیشه بایدبه حرف 

 انجام دادن بعضی از کارهای گروه در بیرون از مدرسه یا ساعت غیر از مدرسه 

 آزاد بودن در تصمیم گیری 

 داشتن هم گروهی که به مسئولیت های خود عمل نکند 

  در بین اعضای گروهبه وجود آمدن اختالف نظر 

 

  نتيجه گيری
باتوجه به بررسی نظرات دانش آموزان به این نتیجه می رسیم که تقریبا همه دانش آموزان با چینش میز و صندلی های 

 کالس به صورت گروهی موافق هستند و خیلی از آن استقبال می کنند.

رسیدن ،آشنایی با نظرات دانش آموزان دیگر ،یادگیری بیشتر آنها دالیل انتخاب چینش گروهی کالس رو به عواملی مانند: 

 تیئولحس مس شیافزا،شادتر یخسته نشدن در کالس درس و داشتن کالس،داشتن نظم و مرتب بودن کالس ،به بهترین نتیجه

 و ... می دانند. کارها یبند میدر تقس یریپذ

خودپسند و مغرور که  یداشتن هم گروهبه عواملی مانند: همچنین از دالیل انتخاب نکردن چینش غیر گروهی کالس رو

آزاد بودن در ،از مدرسه ریساعت غ ایاز مدرسه  رونیگروه در ب یاز کارها یانجام دادن بعض، حرفِ آن گوش داد دبهیبا شهیهم

 و ... می دانند. یریگ میتصم

 

 پيشنهادات
جه ی و همچنین با توجه به نتیمشارکت یریادگی  و کارامد دیمف راتیگسترده درباره تاث یو پژوهش ها قاتیتوجه به تحقبا 

 فراهم گردد.امکانات مطلوب برای تسهیل در اجرای این طرح شرایط و گیری این تحقیق می بایست 

افزایش کارایی چینش گروهی پیشنهاد هایی برای  دانش آموزان این بخش سعی شده است تا با توجه به نیاز های ادامه در 

 مطرح گردد: کالس
در درس قرآن یا  یا رهیداچیدمان ثال از م کرداستفاده  برای درسها  از چیدمان های گروهی متنوعپیشنهاد می شود .5

 روانخوانی فارسی استفاده شود
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در بعضی اوقات از خود دانش آموزان بخواهیم چیدمان کالس رو طراحی کنند تا با عالیق آنها آشنا شویم و در صورت  .2

 امکان از آن استفاده کنیم.

عوض کنیم تا برای دانش آموزان خسته  امکان هر ماه یا هر فصلدر صورت  چیدمان اصلی میز و صندلی های کالس رو.9

خوشه  شکل، وی ،یا رهیدا دمانیچ انواع چیدمان مورد استفاده در کالس رو می توان به کننده نباشد و برای آنان تنوع باشد.

 .اشاره کرد شکل و... یرودرو، و،گزاگیز ،یا

ایجاد تنوع و تغییر چیدمان میز و صندلی ها راحت ت برد هایی که قابلیت حرکت دارند استفاده کنیم تا در ای. از تخته و4

 تر باشیم و همه دانش آموزان به تخته دید کافی داشته باشند.

 ار تا بتوان چیدمان های مختلف گروهیاستفاده بشه میز و صندلی به جای نیمکت  پیشنهاد می شود در صورت امکان از.1

 راحت تر اجرا کرد.

 که بتوان میز و صندلی ها را به صورت گروهی در آن نشاند..ساخت و طراحی کالس های درسی 1

  دادن آموزش های الزم به معلمان برای چیدمان کالس مطلوب.9

از دانش آموزان اختصاص دهند و تمام درس ها را در آن کالس  یکالس درس را به گروه کیآنکه  یبهتر است به جا . 9

 تا برحسب درس مورد نظر از چیدمان گروهی مناسب با آن استفاده شود.درس اختصاص دهند  کیکنند، هر کالس را به  سیتدر

.در کالس هایی که به دلیل چینش گروهی میز و صندلی ها دید تخته برای همه یکسان نمی شود توصیه می گردد از 9

در آن نشان دهند و از اینکه به تخته دید تخته وایت برد های کوچک برای هر گروه استفاده شود تا نتایج فعالیت های خود را 

 کافی ندارد ناراحت نباشند و شرایط برای همه یکسان باشد.
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 و مراجع منابع

 یارائه چارچوب مفهوم ،یآموزش یها ی؛ فصلنامه نوآور ا،حامدیکامل نرضوان و،زاده یقل نیتربقان، زهرا و حس یاسکندر [5]

 . 5999، زمستان92 ،شمارهیگوتسکیو یمشارکت یریادگی ةینظر یبر مبنا ییمدرسة ابتدا یکیزیف یفضا یطراح یبرا

بررسی تاثیر چیدمان میز و صندلی در رفتارهای کالسی دانش آموزان و معلمان با  ،طوفان،ونوس و حسینی فوالدی،عبدالهی [2]

 .5994،کنفرانس ملی شهرسازی معماری عمران و محیط زیست ،توجه به روش های تدریس نوین

 یریادگی زانیم شیبر افزا یآموزش یها طیمح یداخل یطراح ریتاث ،هیت،سمیمهسا و باغ عنا ،یو طهماسب دیمج،یشهباز [9]

 .دانش آموزان

 دانش یمشارکت یریادگی شیمبلمان کالس بر افزا دمانیچ ریتاث یبررس ،،هادییسرور و ،رویا یگوالن مریم و ،یطلوع   [4]

 جیتهران، انجمن توسعه و ترو ران،یدر ا یو روانشناس یتیعلوم ترب جیتوسعه و ترو یپژوهش یکنگره علم نیآموزان، ششم

 .5999ن،یادیعلوم و فنون بن

کالس درس در بهبود  دمانیچ ریتأث ی، بررسیآموزش یفضاها یمل شی؛ هما هی،مرضیو طهماسب ررضای،امیآذر یمیکر [1]

 .  5994رشت(، بهمن یی: دانش آموزان مقطع ابتدا یدانش آموزان)نمونه مورد یریادگی

راهکارهای طراحی طبیعت محور فضاهای  ،برنامه ریزی درسی –دانش و پژوهش درعلوم تربیتی ؛سیده سمیه،میرمرادی [1]

 .5999بهار ،آموزشی دوره ابتدایی برای تحقق اهداف برنامه درسی ملی
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